VáÏení a milí ãitatelia,
keì sa zrodila my‰lienka vydávania magazínu Asociácie profesionálnych futbalistov Slovenska, mali sme na
mysli jednu hlavnú my‰lienku. Tou bolo, aby sme oslovili Vás, profesionálnych futbalistov Slovenska do
takej miery, aby ste po preãítaní uverejnení ãlánkov vo
vnútri magazínu tento nezahodili, ale aby sa stal Va‰im
vzdelávacím prostriedkom, ão sa t˘ka Vá‰ho ìal‰ieho
‰portového fungovania. Aby ãlánky v Àom boli koncipované tak, aby ste si uvedomili, Ïe podpis profesionálnej zmluvy, je pre Vás tou najdôleÏitej‰ou udalosJUDr. Július ·efãík
Èou, ktorá zakladá Va‰e ìal‰ie ‰portové mantinely.
Zjednodu‰ene, Ïe zmluva, ktorú podpisujete, nie je len
o tom - za ak˘ klub budete hraÈ, do kedy je platná zmluva a akú odmenu budete dostávaÈ – ale aj o tom, aké máte práva a aké povinnosti. A práve tu sme chceli obrátiÈ Va‰u
pozornosÈ tak, aby ste si uvedomili, ão hovorí FIFA o podmienkach, ktoré musí obsahovaÈ profesionálna zmluva.
V t˘chto koºajách ideme pokraãovaÈ a v tomto ãísle Vám odprezentujeme, ão robiÈ
a kam sa obrátiÈ, pokiaº máte právny problém s Va‰ou, uÏ uzavretou zmluvou a pokiaº
ak˘koºvek pokus o dohodu stroskotal. PretoÏe len veta, Ïe dám to na FIFU nestaãí...
KaÏd˘ orgán s rozhodovacou právomocou má svoje pravidlá a taktieÏ je potrebné
tento postup dodrÏaÈ.
Chceme Vám daÈ do pozornosti, a to aj napriek tomu, Ïe máte v˘born˘ch klubov˘ch lekárov a masérov, aby ste venovali svojmu zdraviu maximálnu pozornosÈ. Prezentácia na‰ich priateºov - lekárov by Vám mohla niektoré veci ozrejmiÈ tak, ako ste
to moÏno ani nevnímali.
Znovu a znovu sa budeme snaÏiÈ zapracovávaÈ do ná‰ho magazínu, magazínu
APFS ‰koliace a vzdelávacie prvky tak, aby sme napæÀali jednu z na‰ich najdôleÏitej‰ích ãinností, ktorou je Va‰e vzdelávanie mohli úspe‰ne napæÀaÈ. Urãitú cestu naãrtlo
FFIPro vo svojom programe online akadémie, o ktorom pí‰eme na inom mieste magazínu. Tu sme sa obrátili o pomoc aj na Ministerstvo ‰kolstva vedy a v˘skum Slovenskej republiky, pretoÏe sme si vedomí urãitej reãovej bariéry ‰túdia v anglickom jazyku. Sme radi, Ïe na tejto ceste nám pomáhajú nezi‰tne na‰i priatelia a nezostáva mi niã
iné len veriÈ, Ïe k Vá‰mu vzdelávaniu prispeje svojou tro‰kou do mlyna aj Slovensk˘
futbalov˘ zväz.
Som veºmi rád, Ïe za pomoci na‰ich reklamn˘ch partnerov sa nám darí prezentovaÈ na‰e aktivity nielen webovou formou, ale aj printovou formou, na‰ím vlastn˘m,
nezávisl˘m magazínom.
âo dodaÈ na záver. Snáì len to, Ïe sme úspe‰ne zav⁄‰ili kalendárny rok 2011 a na
budúci rok v marci oslávme vstup do tretieho roku fungovania Asociácie profesionálnych futbalistov Slovenska. Je to dlhá a t⁄nistá cesta, na ktorej ale uÏ nenosíme plienky. Nestretli sme t˘ch, ktorí by nám nepriali. Stretávame sa v‰ak s nedôverou o tom,
Ïe to bude fungovaÈ. Bude. www.apfs.sk ako aj vydávanie ná‰ho magazínu APFS je
toho dôkazom. A tie ìal‰ie e‰te len prídu.
Rád by som Va‰u pozornosÈ upriamil na deÀ 12.1.2012, kedy sa bude konaÈ na‰a
prvá oficiálna tlaãová konferencia. Bude na pôde Slovenského futbalového zväzu za
prítomnosti Prezidenta SFZ a generálneho sekretára, zástupcov ministerstva ‰kolstva.
Na‰im cten˘m hosÈom bude pán Theo von Seggelen, generálny sekretár FIFPro. A v
neposlednom rade na‰i Partneri z ãeskej hráãskej asociácie a iní na‰i priatelia a pozvaní hostia. Te‰íme sa.
·Èastné a veselé preÏitie vianoãn˘ch sviatkov a hlavne veºa zdravia a ‰Èastia
v roku 2012.
JUDr. Július ·efãík
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AK¯ BOL ROK 2011

?

APFS si na rok 2011 stanovila za svoj cieº etablovaÈ sa v systéme slovenského futbalu. Mali sme niekoºko rozhovorov s oficiálnymi zástupcami Slovenského futbalového zväzu, najmä v‰ak s pánom prezidentom SFZ Jánom Kováãikom a generálnym sekretárom pánom Jozefom Klimentom. Sme veºmi radi,
Ïe sa nám podarilo poukázaÈ, Ïe na‰a „APFS“ má svoju ÏivotaschopnosÈ. Îe sme sa ako riadny ãlen Slovenského futbalového zväzu stali jeho nedeliteºnou súãasÈou s moÏnosÈou voliÈ prezidenta a jeho orgány. Máme dva volebné hlasy. Strategicky máme prisºúbenú moÏnosÈ vstupovaÈ do legislatívneho procesu v systéme SFZ, kde budeme môcÈ prostredníctvom ná‰ho aparátu a to cez osoby predsedu APFS
JUDr. Júliusa ·efãíka, ktor˘ je aj podpredsedom matriãnej komisie SFZ, tak aj generálneho sekretára
APFS pána JUDr. Tomá‰a Gábri‰a , ktor˘ je ãlenom legislatívnej rady SFZ, pripomienkovaÈ a dopæÀaÈ
pripravované zmeny noriem, ktoré sa bezprostredne dot˘kajú hráãov v slovenskom futbale. To bola
jedna z na‰ich priorít. Aby sa o nás nehlasovalo a nerozhodovalo bez nás.

V

zhºadom k nie najprehºadnej‰ej situácii
v právnej istote pri uzatváraní zmlúv,
sme interne predjednali obsah, ão by
mala obsahovaÈ profesionálna zmluva futbalistu
v zmysle ‰tatútu a noriem FIFA. Nakoºko sme
v‰ak limitovaní t˘m, Ïe profesionálni futbalisti
nie sú zamestnancami, ale iba samostatne zárobkovo ãinn˘mi osobami, je tento projekt o to
nároãnej‰í a vyÏaduje si ‰ir‰iu diskusiu. PretoÏe
je potrebná akceptácia zmien Zákonníkom práce
a zmenou zákona o ‰porte a in˘ch súvisiacich
predpisov, nepredpokladáme jej r˘chle vyrie‰enie, ale jednoznaãne chceme byÈ prítomní diskusií, lebo sa to t˘ka nás. Zaãiatkom roka 2012 sa
listom obrátime na Slovensk˘ futbalov˘ zväz
a Úniu ligov˘ch klubov, kde by sme chceli zaãaÈ
diskusiu o vzorovej zmluve medzi klubmi a hráãmi tak, aby zo zmlúv uÏ koneãne vypadli subjektívne a podºa nás úãelové vety typu – dôvodom
zníÏenia odmeny hráãa je zníÏenie v˘konnosti...
Na jar, v roku 2011 sme pred prv˘m jarn˘m
kolom pri‰li s iniciatívou RE·PEKT PRE
V·ETK¯CH, NIE RASIZMU - STOP NÁSILU,
priãom sme oslovili Úniu ligov˘ch klubov
a prostredníctvom nej kluby na‰ej najvy‰‰ej súÈaÏe s predstavením tejto na‰ej iniciatívy. Pri
nástupe tímov pred prvoligov˘m jarn˘m kolom
sme na nás upozornili veºkoplo‰n˘m bannerom.
ZároveÀ sme poÏiadali kluby o moÏnosÈ umiestnenia na‰ich bannerov na ‰tadiónoch, za ão klubom, na ktor˘ch sú tieto bannery umiestnené,
chcem znovu vyjadriÈ poìakovanie. Tejto problematike sa vzhºadom k jej závaÏnosti budeme
venovaÈ v na‰ich ìal‰ích ãíslach v budúcom
roku. Nehovoriac o to, Ïe ide aj o iniciatívu
FIFA, UEFA a FIFPro.

RE·PEKT PRE V·ETK¯CH,

NIE RASIZMU
- STOP NÁSILU
Na jeseÀ tohto roku sme zaãali s vydávaním
ná‰ho magazínu v ktorom budeme prezentovaÈ
na‰e stanoviská a prezentovaÈ na‰u ãinnosÈ. Radi
by sme Vám odprezentovali na‰ich partnerov zo
zahraniãia a taktieÏ, aby sme Vám mohli ukázaÈ
niektoré informácie, ktoré sa do na‰ich médií
nedostanú ani okrajovo. Urãite Vás oboznámime
s podrobnosÈami, ako prebiehal ‰trajk hráãov
v ·panielsku, ale aj v Taliansku a Nórsku. Ale len
preto, Ïe oni sú zamestanancami a ich asociácia
je v podstate odborovou organizáciou. Dokonca
nemecká asociácia má slovo odbory aj v názve Spielergewerkschaft. Postoj, kedy silnej‰í pomáha slab‰iemu bol mottom ‰trajku v ‰panielsku
a ako povedal pán Iker Casillas., ktorého iste
poznáte, „klub, ktor˘ nemá na v˘platu hráãov,
nepatrí do prvej ligy“. âo k tomu dodaÈ?
Jednou z konkrétnych v˘sledkov spolupráce
s na‰imi Partnermi je aj podpis Memoranda
o spolupráci s âeskou hráãskou asociáciou.
MnoÏstvo hráãov ãeskej národnosti u nás a naopak nás predurãuje k spolupráci. Máme veºa spoloãn˘ch problémov a hlavne, obidve hráãske
asociácie majú mladú históriu. BliÏ‰ie o ãeskej
hráãskej asociácii v ìal‰ích stránkach magazínu.
Sme radi, Ïe môÏeme na‰u ãinnosÈ rozvíjaÈ za
pomoci na‰ich Partnerov, ktor˘m sa t˘mto
chcem poìakovaÈ za pomoc a podporu.
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MY A FIFPro V ROKU 2011

F

IFPro ako celosvetová Únia hráãskych asociácií je pre na‰u Asociáciu jedin˘m partnerom v celosvetovom meradle. Z tohto dôvodu sme si podali prihlá‰ku s úmyslom staÈ sa riadnym ãlenom
tejto únie. Samozrejme, Ïe aj tu platia pravidlá a po podaní prihlá‰ky a jej akceptovaní sa konkrétna Asociácia stáva pozorovateºom, neskôr kandidátskou krajinou a následne riadnym ãlenom so svojimi povinnosÈami, ktor˘mi je o.i. aj platenie ãlensk˘ch príspevkov. Nakoºko sme si v‰etky povinnosti
voãi FIFPro splnili, boli sme
v októbri 2011 pozvaní na
finálne rokovanie o na‰om
ãlenstve v tejto organizácii,
kde sme absolvovali stretnutia, ktoré sa t˘kali ná‰ho ‰tatútu, právneho postavenia, ãlenskej základne, financovania,
ako aj ná‰ho vzÈahu k Slovenskému futbalovému zväzu.
Rokovania sa realizovali
v sídle FIFPro v Amsterdame
a viedol ich generálny sekretárom FIFPro s pánom Theo von
Seggelenom.
Poabsolvovaní vstupn˘ch rokovaní sme dostali pozvánku na zasadnutie Generálneho zhromaÏdenia
ako najvy‰‰ieho orgánu FIFPro. Zasadnutie sa konalo v dÀoch 1-3.11.2011 v Tel Avive, Izrael.

NajbliÏ‰ie Generálne zasadnutie FIFPro, bude v septembri roku 2012 Washington, USA.
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KTO

VIETE
JE TO A KTO
VÁS REPREZENTUJE

?

FIFPro je tu pre Vás
je celosvetová reprezentatívna
organizácia pre v‰etk˘ch profesionálnych
futbalistov,
ktorá bola zaloÏená dÀa 15.12.1965 zástupcami
Anglicka, Francúzska, Talianska, ·kótska
a Holandska pod vedením belgického profesora
Rogera Blainpana. FIFPro mala pôvodne svoje
kancelárie v ParíÏi. Od 1. februára 2005 sa nové
sídlo nachádza v blízkosti letiska Amsterdam
Schiphol, Hoofddorp, Holandsko. V súãasnosti
zdruÏuje viac ako 50.000 hráãov. Má 43 ãlenov,
8 kandidátskych krajín a 5 pozorovateºov.
Za Slovensko sme podali prihlá‰ku do FIFPro
dÀa 22.9.2010.

FIFPro

je vedúca celosvetová organizácia pre v‰etk˘ch profesionálnych hráãov (hráãskych
asociácií). Je to demokratická, hráãmi riadiaca
organizácia. RovnosÈ a solidarita sú kºúãov˘mi
pojmami. V‰etky ãlenské asociácie aktívne
predstavujú kolektívne a individuálne záujmy
hráãov. Hráãi, ktorí sú ãlenmi asociácie pridru-

FIFPro

Ïenej k FIFPro majú podporu u in˘ch hráãskych
asociácií v in˘ch krajinách.
zdruÏuje národné asociácie
obhajujúce práva a záujmy
hráãov a sleduje rovnaké práva
a záujmy pre v‰etk˘ch hráãov na celom svete.

FIFPro

realizuje rad ãinností, ktoré
sú zamerané na zv˘‰enie solidarity medzi hráãmi, vytváranie najrôznej‰ích nátlakov˘ch skupín na podporu
opatrení na posilnenie postavenia hráãov, na
obhajobu práv profesionálnych ‰portovcov, boj
o dôstojn˘ Ïivot a slobodnú voºbu zamestnania
a zabezpeãenie vysokej úrovne bezpeãnosti pre
hráãov.

FIFPro

sa uÏ mnoho rokov snaÏí
aktívne podieºaÈ na celosvetovom Ïivote futbalovej rodiny.
Podieºa sa na formovaní súãasného New FIFA
Transfer Systemu.

FIFPro

Zlom vo vzájomn˘ch vzÈahoch medzi FIFA a FIFPro sa stal 02.11.2006. Vtedy sa podpísalo
MEMORANDUM O POROZUMENÍ - dohoda, ktor˘m FIFA oficiálne uznala FIFPro ako
jedinú organizáciu, ktorá zastupuje odbory hráãov a t˘m pádom je plnoprávnym úãastníkom v rozvojov˘ch aktivitách futbalu v ‰truktúre FIFA.

Prezident FIFPro:
Leopnardo Grosso
Viceprezident:
Phippe Piat
Generálny sekretár FIFPro:
Theo von Seggelen

FIFPro House
Taurusavenue 35
2132 LS Hoofddorp
Netherlands
Tel: +31 23 55 46 970
Fax: +31 23 55 46 971
E-mail: info@fifpro.org
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âESKÁ ASOCIACE
FOTBALOV¯CH HRÁâÒ

â

eská asociace fotbalov˘ch hráãÛ
(âAFH) je obãanské sdruÏení sdruÏující
ãeské fotbalové hráãe ve snaze hájit
a prosazovat jejich právní zájmy a potﬁeby. U
jejího zrodu a v jejích orgánech figurují nejvût‰í
osobnosti z ﬁad b˘val˘ch i souãasn˘ch fotbalov˘ch hráãÛ – pﬁedsedou asociace je Karel Poborsk˘, místopﬁedsedkyní pak Markéta Haindlová,
ve vedení jsou dále Vladimír ·micer, Pavel Horváth ãi Horst Siegl a ambasadorem asociace je
Pavel Nedvûd.

a tûlov˘chovy. Aktuálnû âAFH pracuje na ﬁadû
sportovních a charitativních projektÛ, více informací o na‰í asociaci a její ãinnosti najdete na na‰ich
webov˘ch stránkách www.milujemfotbal.cz.

âinnost âAFH se rozpadá do dvou základních oblastí. V prvé ﬁadû je to právní ochrana
hráãÛ, poskytování právního poradentství
zejména v oblasti vztahÛ hráãÛ a jejich klubÛ
apod. Dal‰í oblastí je aktivní podpora sportu,
zejména fotbalu, prostﬁednictvím sportovních
akcí a charitativních projektÛ, které mají za cíl
propagaci fotbalu.
âAFH se i pﬁes její relativnû krátkou existenci stala souãástí ãeského i svûtového fotbalu,
byla uznána ze strany Fotbalové asociace âeské
republiky a ze strany FIFPro – svûtové organizace sdruÏující profesionální fotbalové hráãe, ãímÏ
do‰lo k jejímu pevnému zakotvení i na mezinárodní scénû. Dále také podepsala memorandum
o spolupráci s Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe

âeská asociace fotbalov˘ch hráãÛ, o. s.
registrované Ministerstvem vnitra âR pod ã. j. VS/1-1/84292/11-R
Iâ: 228 91 340
sídlem Vodiãkova 682/20, Praha 1 PSâ 110 00
www.milujemfotbal.cz
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Právne poradenstvo pre ãlenov APFS poskytuje:
JUDr. PhDr. Tomá‰ Gábri‰, PhD., LLM, MA - advokát zapísan˘ v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, generálny sekretár
Asociácie profesionálnych futbalistov Slovenska, ãlen Legislatívno-právnej komisie Slovenského futbalového zväzu, ãlen vedeckého v˘boru
medzinárodného think tanku Sport and Citizenship so sídlom vo Francúzsku, ãlen Medzinárodnej asociácie ‰portového práva (IASL) so sídlom v Grécku, odborn˘ asistent na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave,
Trnavskej univerzity v Trnave, Stredoeurópskej univerzity v Budape‰ti
a Tilburskej univerzity v Holandskom kráºovstve. ·tudoval ‰portové
právo pod vedením zakladateºa FIFPro Rogera Blanpaina a ‰portového
právnika Michele Colucciho, arbitra Rozhodcovskej komory FIFA. Je autorom takmer stovky
publikácií vrátane troch monografií o ‰portovom práve. ( mail: gabris.tomas@aktg.sk)

KDE A AKO HªADAË
OCHRANU V PRÍPADE SPORU S KLUBOM?
Dr. Tomá‰ Gábri‰ – advokát, generálny sekretár APFS
tomto rozhovore vysvetlíme základné
spôsoby rozhodovania sporov v ‰porte
na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Nevenujeme sa tu sporom súvisiacim so
samotn˘m priebehom hry a v˘konom na ihrisku,
ale skôr sporom t˘kajúcim sa platnosti hráãskej
zmluvy, ãi sporom ohºadom vyplatenia hráãskych odmien a prémií (t.j. majetkov˘m sporom). Osobitn˘ spôsob konania predstavujú tieÏ
disciplinárne konania a prípadné spory v spojení
s poru‰ením disciplinárneho poriadku, t˘m sa
v‰ak budeme venovaÈ inokedy.

V

APFS: Aké druhy orgánov poskytujú ochranu
‰portovcovi v prípade právneho sporu s jeho
klubom?
Dr. Tomá‰ Gábri‰: Rozhodovanie sporov
v ‰porte, a to sporov in˘ch neÏ sú spory z konkrétnej hry, môÏe prebiehaÈ:
1.) na úrovni národného ‰portového zväzu – pred
orgánom na to urãen˘m, ktor˘ môÏe maÈ
v niektor˘ch prípadoch povahu tzv. rozhodcovského súdu,
2.) na úrovni medzinárodnej ‰portovej federácie,
3.) na úrovni súdov Slovenskej republiky,
4.) na úrovni Súdneho dvora Európskej únie
5.) alebo na úrovni medzinárodného ·portového
rozhodcovského súdu CAS.

APFS: âím sa lí‰i rozhodcovsk˘ súd od riadneho súdu alebo od in˘ch orgánov rozhodujúcich
spory v ‰portov˘ch zväzoch a federáciách?
Dr. Tomá‰ Gábri‰: Nie kaÏd˘ rozhodcovsk˘
orgán ‰portového zväzu má povahu rozhodcovského súdu. Na Slovensku v súãasnosti v ‰porte
pôsobí iba jeden rozhodcovsk˘ súd – Rozhodcovsk˘ súd Slovenského futbalového zväzu.
V‰etky ostatné národné zväzy môÏu maÈ síce
orgány, ktoré majú v názve pojem „rozhodcovsk˘“ alebo „arbitráÏny“, nejde v‰ak o skutoãné
rozhodcovské súdy. Na to, aby orgán mohol byÈ
rozhodcovsk˘m súdom, teda mimosúdnym
orgánom oprávnen˘m rozhodovaÈ s mocou rovnakou ako má súd, musí totiÏ spæÀaÈ podmienky
zákona o rozhodcovskom konaní (ZoRK). Tento
zákon upravuje rozhodovanie majetkov˘ch
sporov vzniknut˘ch z tuzemsk˘ch a z medzinárodn˘ch obchodnoprávnych a obãianskoprávnych vzÈahov (ale nie napr. pracovnoprávnych
sporov), ak je miesto rozhodcovského konania
v Slovenskej republike. V˘slovne je zakázané
rozhodovaÈ napr. spory ohºadom práv
k nehnuteºnostiam a o osobnom stave. Ak by
teda bol ‰portovec v pracovnoprávnom vzÈahu
k ‰portovej organizácii, rozhodovanie sporov
v súvislosti s pracovnoprávnym vzÈahom by bolo
vylúãené z pôsobnosti rozhodcovského konania.
Zriadenie stáleho rozhodcovského súdu sa
zverejÀuje v Obchodnom vestníku. Úpln˘ zoznam vedie Ministerstvo spravodlivosti, a je zverejnen˘ aj na jeho webstránke. KaÏd˘ rozhod-

covsk˘ súd pritom musí maÈ svoj ‰tatút a rokovací poriadok. KaÏd˘ rozhodcovsk˘ súd tieÏ
vedie zoznam rozhodcov, aj keì zmluvné strany
si za rozhodcu môÏu ustanoviÈ aj osobu nezapísanú do zoznamu rozhodcov.
Pokiaº ide o vlastn˘ priebeh rozhodcovského konania, jeho primárnym predpokladom je existencia dohody o vyuÏití rozhodcovského rie‰enia sporu. Takáto dohoda
musí maÈ formu písomnej rozhodcovskej
zmluvy alebo doloÏky.
APFS: Aká je právna povaha konania a rozhodnutia in˘ch arbitráÏnych orgánov národn˘ch ‰portov˘ch zväzov a medzinárodn˘ch
federácií, ktoré nemajú povahu rozhodcovského súdu?
Dr. Tomá‰ Gábri‰: Ide o rozhodovanie sporov,
ktoré má v˘luãne ‰portovú autoritu. Mimo sveta
‰portu je súdne nevynútiteºné. Zvyãajne tieto
orgány nespæÀajú kvalitatívne predpoklady na
skutoãné nezávislé rozhodcovské konanie. Na
medzinárodnej úrovni sú tak˘mito orgánmi aj
veºmi známe a vyuÏívané orgány FIFA – Rozhodcovská komora (DRC) a V˘bor pre ‰tatút
hráãov (Players_ status committee).
APFS: Kedy sa má hráã obrátiÈ na Rozhodcovsk˘ súd SFZ, resp. na slovensk˘ „arbitráÏny“
orgán národného ‰portového zväzu, a kedy
napríklad na orgány FIFA?
Dr. Tomá‰ Gábri‰: Orgány FIFA rozhodujú
‰portové spory s medzinárodn˘m prvkom, to
znamená, ak ide o spor medzi subjektmi patriacimi do kompetencie minimálne dvoch rôznych
národn˘ch futbalov˘ch zväzov, napr. Slovenskej
republiky a âeskej republiky. Pre urãenie kompetencie národného Rozhodcovského súdu je
v‰ak primárny obsah hráãskej zmluvy ‰portovca.
Hráãske zmluvy totiÏ zvyãajne obsahujú tzv.
rozhodcovskú doloÏku, teda ãlánok, podºa ktorého sa spory vzniknuté v súvislosti s danou zmluvou majú rie‰iÈ na Rozhodcovskom súde Slovenského futbalového zväzu. Ak takáto doloÏka
neexistuje, prípadne ide o spor, ktor˘ nemôÏe
Rozhodcovsk˘ súd rozhodovaÈ, hráã sa môÏe
obrátiÈ na orgány FIFA. V praxi sa teda na orgány FIFA obraciame iba v prípade medzinárodn˘ch sporov, kedy nemoÏno vyuÏiÈ rozhodcovskú doloÏku a podriadiÈ spor kompetencii Rozhodcovského súdu SFZ.
APFS: Akú funkciu v tomto systéme plní ·portov˘ arbitráÏny súd CAS?
Dr. Tomá‰ Gábri‰: CAS v Lausanne predstavuje rozhodcovsk˘ súd vytvoren˘ podºa ‰vajãiarskeho práva a svojou povahou teda pripomína
viac Rozhodcovsk˘ súd SFZ neÏ Rozhodcovskú

komoru FIFA alebo V˘bor pre ‰tatút hráãov
FIFA. Aj v jeho prípade teda platí, Ïe sa naÀ
moÏno obrátiÈ iba v prípade, Ïe to predpokladá
rozhodcovská doloÏka v hráãskej zmluve, príp.
takúto doloÏku strany uzatvoria dodatoãne. Na
rozdiel od slovenského Rozhodcovského súdu
pri SFZ v‰ak CAS uznáva svoju kompetenciu aj
v prípadoch, kedy takáto doloÏka nie je priamo
súãasÈou hráãskej zmluvy a teda odsúhlasená
písomne oboma stranami, ale staãí, ak je pravidlo o kompetencii CAS obsiahnuté v intern˘ch
predpisoch ‰portovej organizácie (zväzu) na
ktoré sa odkazuje v hráãskej zmluve.
CAS tieÏ rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam národn˘ch a medzinárodn˘ch ‰portov˘ch organizácií, pokiaº ich interné predpisy
umoÏÀujú takéto preskúmavanie ich rozhodnutia
‰portov˘m rozhodcovsk˘m súdom CAS v Lausanne.
APFS: MôÏe sa hráã obrátiÈ aj na riadny súd,
ãi uÏ slovensk˘ alebo Súdny dvor EÚ?
Dr. Tomá‰ Gábri‰: Právo na súdnu ochranu je
základn˘m princípom v‰etk˘ch európskych
právnych poriadkov. Do istej miery ho môÏe
kaÏd˘ modifikovaÈ uÏ spomenutou rozhodcovskou doloÏkou, ktorá znamená, Ïe o spore nebude rozhodovaÈ riadny súd, ale rozhodcovsk˘ súd,
a to s rovnakou právnou silou. Práve preto zákon
o rozhodcovskom konaní kladie na rozhodcovské súdy osobitné podmienky, ktoré majú byÈ
zárukou kvalifikovaného a nestranného rozhodnutia, ktoré v‰ak na druhej strane moÏno napadnúÈ pred riadnym súdom iba z niektor˘ch
vymedzen˘ch dôvodov, zvyãajne súvisiacich
s poru‰ením kompetencie rozhodcovského súdu
a princípov spravodlivého konania. Zásadne
v‰ak platí, Ïe pokiaº strany nepodpísali v súvislosti s urãit˘m druhom sporov rozhodcovskú
doloÏku, nikto im nemôÏe zabrániÈ obrátiÈ sa na
súd, ani keby to interné predpisy ‰portovej organizácie v˘slovne zakazovali.
Súdny dvor Európskej únie je ‰pecifick˘ t˘m, Ïe
je príslu‰n˘ iba na spory s európskym prvkom,
to znamená iba na prípady, kedy by do‰lo v prípade sporu medzi príslu‰níkmi dvoch rôznych
európskych ‰tátov k poru‰eniu základn˘ch princípov slobody pohybu osôb, sluÏieb, tovaru
a kapitálu. Tak˘mto prípadom bol známy prípad
Bosman, ktor˘ predstavoval prekáÏku pohybu
osôb t˘m, Ïe Bosman nemohol prestúpiÈ z belgického klubu do Francúzskeho, pokiaº nebolo
belgickému klubu vyplatené odstupné, resp. ako
vedºaj‰ia otázka sa rie‰ila moÏnosÈ diskriminácie
cudzích ‰tátnych príslu‰níkov urãením maximálneho poãtu cudzincov v druÏstvách, ão je tieÏ
v rozpore so základn˘m princípom európskeho
práva – práva rovnakého zaobchádzania.
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Z ROZHODOVACEJ âINNOSTI
âESK¯CH A SLOVENSK¯CH SÚDOV
Z dejín obãianskoprávnej zodpovednosti za ‰kodu v podobe
‰portového úrazu

Z

áklady posudzovania obãianskoprávnej
zodpovednosti za ‰kodu v prípade ‰portového úrazu poloÏila uÏ star‰ia ãeskoslovenská judikatúra, konkrétne v rozhodnutí
Najvy‰‰ieho súdu z 26. 1. 1954, sp. zn. Cz
486/53. V tomto prípade sa ‰portovec zranil keì
mu protihráã nastavil nohu. Bolo otázne, ãi tak˘to úraz povaÏovaÈ za súãasÈ hry a preto z neho
nevyvodzovaÈ moÏnosÈ ÏalovaÈ o náhradu ‰kody
za úraz. Zásadne podºa súdu platilo, Ïe v prípade
‰portu je nebezpeãenstvo vypl˘vajúce z hry
beÏné, s v˘nimkou Ïe nebezpeãenstvo nevypl˘va zo samotnej hry, napríklad v prípade, Ïe ‰portovec poru‰í pravidlá hry t˘m, Ïe protihráãovi
nastaví nohu.
Rozhodnutie Najvy‰‰ieho súdu z 29. 10.
1962, sp. zn. 5 Cz 38/1962 bliÏ‰ie ‰pecifikovalo,
ako hodnotiÈ konanie, pri ktorom sa ÈaÏko posúdi, ãi hráã vyboãil z beÏného ‰portového konania, teda ãi jeho správanie bolo beÏnou súãasÈou
hry. Zásadne sa má prihliadnuÈ na skúsenosÈ

hráãa, primeranosÈ zákroku, a tieÏ na to, ãi ‰lo o
dovolen˘ alebo nedovolen˘ zákrok. V praxi sa
teda otázka posúdenia zodpovednosti musí
posudzovaÈ v kaÏdom prípade individuálne.
O vyjasnenie otázky v‰eobecnej prevenãnej
povinnosti poãínaÈ si tak, aby nedo‰lo ku ‰kode,
sa v ‰porte pokúsil Mestsk˘ súd v Prahe v rozsudku zo dÀa 17. 5. 1978, sp. zn. 10 Co 190/76.
Z neho vypl˘va, Ïe o poru‰enie zákonnej prevenãnej povinnosti urãite ide v prípade poru‰enia pravidiel hry: „NedodrÏení pravidel sportovní hry (napﬁ. kopané), spoãívající v pouÏití pravidly nedovoleného (zakázaného) zpÛsobu hry,
je nutné posoudit jako jednání odporující povinnosti poãínat si tak, aby nedocházelo ke ‰kodám
na zdraví (§ 415 ObãZ). V dÛsledku toho jde
o poru‰ení právní povinnosti, jeÏ zakládá odpovûdnost za ‰kodu (§ 420 odst. 1 ObãZ).“ Tento
postoj potvrdil aj nedávny ãesk˘ prípad z roku
2003, rozsudok Najvy‰‰ieho súdu âeskej republiky zo 17. 12. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1960/2002.

Trestnoprávna zodpovednosÈ v ‰porte podºa judikatúry súdov

T

restnoprávna zodpovednosÈ v ‰porte sa
hodnotí podobne ako obãianskoprávna
zodpovednosÈ za ‰kodu pri úraze. Potvrdzuje to uznesenie Najvy‰‰ieho súdu âeskej
republiky zo dÀa 11. 12. 2002, sp. zn. 5 Tdo
997/2002, podºa právnej vety ktorého: „Trestní
odpovûdnost pachatele pﬁi sportu nastupuje po
pﬁekroãení hranice rizika vypl˘vajícího ze hry,
které kaÏd˘ sportovec podstupuje, pﬁiãemÏ konkrétní okolnosti, za nichÏ ke skutku do‰lo, mají
zásadní v˘znam pro závûr o zavinûní.“ Podstatu
tohto prístupu moÏno zhrnúÈ tak, Ïe ‰portovec je
za spôsoben˘ úraz zodpovedn˘ iba vtedy ak
prekroãil hranice rizika vypl˘vajúceho z hry,
teda poru‰il pravidlá hry, priãom okolnosti treba
posudzovaÈ od prípadu k prípadu.

Rovnaké je stanovisko ãeského Najvy‰‰ieho
súdu vyjadrené v uznesení 3 Tdo 1355/2006
z 21. marca 2007, podºa ktorého: „...je pak zapotﬁebí pﬁísnû individuelnû posuzovat vzniklá zranûní hráãÛ nejen v jednotliv˘ch druzích sportu,
ale i míru poru‰ení dan˘ch pravidel, upravujících to ãi ono sportovní odvûtví. Teprve na
základû takovéhoto posouzení lze dospût k závûru, zda vzniklé zranûní protihráãe lze posuzovat
je‰tû v rámci sportovních pravidel, ãi zda jiÏ pﬁipadá v úvahu aplikace trestního práva…“ Trestné právo sa podºa názoru súdu má obmedziÈ iba
na prípady zavineného poru‰enia pravidiel hry,
kedy ch˘ba ‰portová sankcia. Trestnoprávna
sankcia má byÈ iba posledn˘m moÏn˘m rie‰ením.

14

VIETE NA AK¯ SÚD
SA OBRÁTIË?
Rozhodcovsk˘ súd Slovenského futbalového zväzu

P

odanie Ïaloby na rozhodcovsk˘ súd má rovnaké právne úãinky, ako keby bola Ïaloba podaná
na súd. Po zaãatí rozhodcovského konania uÏ nemoÏno v tej istej veci konaÈ a rozhodovaÈ na
súde alebo pred in˘m rozhodcovsk˘m súdom. Rozhodcovsk˘ súd vykonáva len dôkazy navrhnuté úãastníkmi rozhodcovského konania. Rozhodcovsk˘ súd môÏe tieÏ ustanoviÈ znalca. Ak rozhodcovsk˘ súd nemôÏe zabezpeãiÈ vykonanie dôkazu sám, poÏiada o to riadny súd.

Na rozhodcovské konanie sa primerane vzÈahujú ustanovenia Obãianskeho súdneho poriadku. Súd berie do úvahy aj ustanovenia zmluvy
uzatvorenej medzi úãastníkmi rozhodcovského
konania, obchodné zvyklosti, zásady poctivého
obchodného styku a dobr˘ch mravov. Rozhodcovsk˘ súd tieÏ môÏe spor rozhodnúÈ iba podºa
zásad spravodlivosti (ex aequo et bono) bez
ohºadu na existenciu právnych noriem, to sa
v‰ak pripú‰Èa len vtedy, ak ho úãastníci rozhodcovského konania na to v˘slovne oprávnili.
Podºa § 35 ZoRK, doruãen˘ rozhodcovsk˘
rozsudok, ktor˘ uÏ nemoÏno na základe dohody
strán preskúmaÈ in˘m rozhodcom, má pre úãastníkov rozhodcovského konania rovnaké úãinky
ako právoplatn˘ rozsudok súdu. Po rozhodnutí
sa je moÏné domáhaÈ zru‰enia rozhodcovského rozsudku Ïalobou podanou na súde, a to do
30 dní od doruãenia rozhodnutia, príp. do 30 dní
odkedy sa úãastník konania dozvedel o dôvode
moÏnej obnovy konania.
Aj po podaní Ïaloby v‰ak napadnut˘ rozhodcovsk˘ rozsudok zostáva právoplatn˘. Súd, ktor˘
rozhoduje o Ïalobe, môÏe na návrh úãastníka
konania odloÏiÈ vykonateºnosÈ rozhodcovského
rozsudku.
V prípade, Ïe cudzie rozhodnutie spæÀa podmienky slovenského rozhodcovského konania, slovensk˘ súd uzná aj cudzí rozhodcovsk˘ rozsudok, ak sú dodrÏané základné ‰tandardy rozhodcovského konania v podobe v akej je upravené
v Slovenskej republike.
Rozhodcovsk˘ súd SFZ rozhoduje najmä
spory, ktoré vzniknú pri realizácii zmlúv medzi
právnick˘mi a fyzick˘mi osobami v oblasti
súvisiacej s v˘konom ‰portovej ãinnosti v rámci
SFZ. Rozhodcovsk˘ súd je oprávnen˘ rozhodovaÈ aj o odvolaniach proti koneãn˘m rozhodnutiam orgánov SFZ, regionálnych a oblastn˘ch zväzov, ÚLK, a futbalov˘ch klubov, ak sa
tieto rozhodnutia t˘kajú majetkov˘ch vecí,
ak sa na tom strany spory dohodnú a uznajú
právomoc tohto súdu.
Podºa ZoRK Rozhodcovsk˘ súd nemôÏe roz-

hodovaÈ spory o vzniku, zmene a zániku práv
k nehnuteºnostiam, statusové spory, spory súvisiace s núten˘m v˘konom rozhodnutí, a spory,
ktoré vzniknú v priebehu konkurzného alebo
re‰trukturalizaãného konania.
Rozhodcovsk˘ súd SFZ tvoria v˘konné
orgány Rozhodcovského súdu, rozhodcovia
a tajomník. V˘konn˘mi orgánmi sú predsedníctvo Rozhodcovského súdu, predseda a podpredseda Rozhodcovského súdu.
Do zoznamu rozhodcov, ktor˘ vedie tajomník Rozhodcovského súdu môÏe byÈ zapísaná
len osoba, ktorá spæÀa nasledujúce podmienky:
a) ukonãené právnické vzdelanie na právnickej
fakulte vysokej ‰koly v magisterskom stupni,
b) súhlas Predsedníctva so zápisom do zoznamu
rozhodcov.
Rozhodcovské konanie je jednostupÀové. Je
neverejné, iba na odôvodnen˘ návrh úãastníka
konania môÏe rozhodcovsk˘ súd rozhodnúÈ
o rozhodcovskom konaní za úãasti verejnosti.
Na konaní sa na základe rozhodnutia Rozhodcovského súdu môÏu zúãastniÈ aj prizvaní svedkovia,
znalci, tlmoãníci, a ãlenovia Predsedníctva.
Rozhodcovské konanie je písomné, iba na
odôvodnen˘ návrh úãastníka môÏe Rozhodcovsk˘
súd rozhodnúÈ o nariadení ústneho pojednávania.
Konanie zaãína dÀom podania Ïaloby Rozhodcovskému súdu. Po podaní Ïaloby, ak
Ïalobca neurãil rozhodcu v Ïalobe, vyzve Predseda Rozhodcovského súdu úãastníkov konania,
aby vybrali zo zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu SFZ rozhodcov v urãenej lehote
(minimálne 15 dní) od doruãenia v˘zvy. Súãasne im za‰le fotokópiu Zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu SFZ. Îalobca a Ïalovan˘
urãia kaÏd˘ jedného rozhodcu. Úãastníci rozhodcovského konania sa môÏu dohodnúÈ aj na
inom rozhodcovi, nezapísanom v Zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu. Takáto osoba
v‰ak musí spæÀaÈ v‰eobecné podmienky na zápis
do Zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu.
Ak sporové strany neustanovia rozhodcov
v urãenej lehote alebo ak ich urãenie ponechajú

na Rozhodcovskom súde, rozhodne bezodkladne
o ustanovení rozhodcov Predsedníctvo Rozhodcovského súdu. Ustanoven˘ch rozhodcov vyzve
Predseda Rozhodcovského súdu, aby v urãenej
lehote minimálne 30 dní od doruãenia v˘zvy
ustanovili predsedajúceho rozhodcu. Ak sa tak
v stanovenej lehote nestane, predsedajúceho rozhodcu ustanoví Predsedníctvo Rozhodcovského
súdu.
Pokiaº si úãastníci konania dohodou za rozhodcu ustanovia osobu, ktorá nie je zapísaná
v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu
SFZ, sú úãastníci povinní spoloãne a nerozdielne zaplatiÈ osobitn˘ poplatok na úhradu trov rozhodcovského konania spojen˘ch s v˘konom
funkcie rozhodcu osobou, ktorá nie je zapísaná v
zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu SFZ.
Pokiaº úãastníci tento osobitn˘ poplatok nezaplatia, Predsedníctvo Rozhodcovského súdu
uznesením rozhodcovské konanie zastaví.
Rozhodcovsk˘ súd zaãne a vedie rozhodcovské konanie v zmysle zákona tak, aby sa skutkov˘ stav zistil úplne, r˘chlo a hospodárne.
Rozhodcovsk˘ súd v spolupráci s úãastníkmi
konania zabezpeãí v‰etky podklady, písomnosti

a iné dôkazy, aby sa úplne zistil skutkov˘ stav
veci. Rozhodcovsk˘ súd v‰ak vykonáva iba
dôkazy navrhnuté úãastníkmi konania. Ak
úãastník konania nepredloÏí listiny alebo iné
dôkazné prostriedky v lehote, ktorú mu urãil
Rozhodcovsk˘ súd, Rozhodcovsk˘ súd pokraãuje v konaní a vydá rozhodnutie na základe
dôkazov, ktoré mu boli predloÏené.
Doruãen˘ rozhodcovsk˘ rozsudok má pre
úãastníkov rozhodcovského konania rovnaké
úãinky ako právoplatn˘ rozsudok v‰eobecného súdu. Je vylúãené preskúmanie rozhodcovského rozsudku in˘mi rozhodcami, ak sa úãastníci konania nedohodli v rozhodcovskej zmluve
inak.
Zru‰enie rozhodcovského rozsudku súdom je
moÏné iba z dôvodov vymedzen˘ch v § 40
ZoRK.
Rozhodcovsk˘ súd SFZ
Trnavská cesta 100/II
821 01 Bratislava
email: sekretariat@legalservices.sk

Medzinárodné rozhodcovské konanie v ‰porte
·portov˘ arbitráÏny súd TAS-CAS

N

ajdôleÏitej‰ím rozhodcovsk˘m orgánom v ‰porte je na medzinárodnej úrovni ·portov˘ arbitráÏny súd (CAS). CAS sídli vo ·vajãiarsku, ale má poboãky aj v Austrálii a v USA. Navy‰e
sa vÏdy v priebehu Olympijsk˘ch hier otvárajú aj osobitné oddelenia pre potreby Olympijsk˘ch hier.

Hlavnou funkciou CAS je rozhodovanie sporov na základe rozhodcovskej zmluvy (doloÏky), resp. na základe súhlasu sporov˘ch
strán. MôÏe ísÈ o spory t˘kajúce sa ‰portu ako
takého, alebo peÀaÏn˘ch záujmov ãi in˘ch
záujmov spojen˘ch so ‰portovou ãinnosÈou.
CAS tieÏ pôsobí ako rozhodcovsk˘ súd pre
dopingové prípady na medzinárodnej úrovni,
stíhané na základe predpisov Svetovej antidopingovej agentúry WADA. âo nepatrí do kompetencie CAS, je rie‰enie technick˘ch otázok
t˘kajúcich sa pravidiel hry.
Spolu s návrhom na zaãatie arbitráÏneho
konania treba zaplatiÈ 500,- CHF ako arbitráÏny
poplatok. Následne CAS urãí v˘‰ku preddavku
na trovy, ktor˘ strany musia uhradiÈ.
CAS potom oznámi úãastníkom zaãatie
konania a vyÏiada si stanovisko protistrany. Jej
odpoveì by mala obsahovaÈ.
Rozhodcovsk˘ panel sa skladá z jedného
alebo troch arbitrov. Ak ich poãet neurãila dohoda strán, urãí ich predseda CAS. V prípade troch

arbitrov dvoch vyberajú strany a tretieho urãia
dvaja uÏ zvolení arbitri. V prípade, Ïe strany sa
nedohodnú, urãí dan˘ch dvoch arbitrov Predseda CAS.
Rokovania CAS sú neverejné a rozhodnutia
sú zvyãajne anonymné, s v˘nimkou dopingov˘ch prípadov, ktoré by mali maÈ odstra‰ujúci
úãinok. Konanie zásadne prebieha v Lausanne
vo ·vajãiarsku, predseda jednotlivého arbitráÏneho panelu v‰ak môÏe rozhodnúÈ o konaní na
inom mieste. Konanie prebieha v anglickom
alebo francúzskom jazyku, iba v˘nimoãne so
súhlasom panelu v inom jazyku.
Konanie prebieha zásadne písomne, v prípade potreby môÏe byÈ nariadené aj ústne vypoãúvanie. Zastúpenie na základe plnej moci sa pripú‰Èa. Strany musia navrhnúÈ vykonanie v‰etk˘ch
dôkazov, ktor˘mi disponujú. Zná‰ajú pritom
náklady vlastn˘ch dôkazn˘ch prostriedkov ako
aj tlmoãníkov. V prípade nesúãinnosti odporcu
je moÏné rozhodovaÈ aj kontumaãne, resp. pre
zme‰kanie.
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Rozhodnutie sa odôvodÀuje a vyhotovuje
v písomnej forme. Pri koneãnom rozhodnutí súd
vyãísli celé trovy konania vrátane poãiatoãného
poplatku 500 frankov. Trovy konania sa neplatia
v prípade napadnutia disciplinárneho rozhodnutia ‰portovej organizácie. Vtedy sa platí iba
súdny poplatok 500,- CHF a náklady na dôkazné prostriedky a tlmoãníkov.
ëal‰ou dôleÏitou funkciou CAS je rozhodovaÈ o odvolaniach voãi rozhodnutiam ‰portov˘ch federácií. Odvolanie sa pripú‰Èa, ak to
umoÏÀujú ‰tatúty danej ‰portovej organizácie
alebo ak sa na tom sporové strany dohodnú
v osobitnej rozhodcovskej dohode a odvolávajúci uÏ vyuÏil moÏnosti opravn˘ch prostriedkov
priznan˘ch ‰portovou organizáciou a jej ‰tatútmi.
Odvolanie je moÏné aj proti rozhodnutiu CAS na
prvom stupni, ak to pripú‰Èali pravidlá rozhodovania na prvom stupni.
ZároveÀ je nutné zaplatiÈ arbitráÏny odvolací poplatok. Odvolanie je moÏné podaÈ do 21
dní od doruãenia napadnutého rozhodnutia. Do

„

10 dní po uplynutí t˘chto 21 dní je potrebné
oboznámiÈ CAS so stanoviskom, dôvodmi odvolania a argumentmi, o ktoré sa odvolávajúci
opiera. Inak sa konanie zastaví.
Po zaãatí konania CAS za‰le odvolanie protistrane. Do 20 dní od doruãenia odvolania by mal
respondent vyjadriÈ svoje stanovisko k odvolaniu.
Zásadne v odvolacom konaní rozhodujú traja
arbitri, ibaÏe by sa strany dohodli na jedinom.
Vo svojom rozhodnutí môÏe panel úplne
zmeniÈ rozhodnutie, zru‰iÈ rozhodnutie, alebo
ho vrátiÈ predchádzajúcej in‰tancii. Rozhoduje
sa jednoduchou väã‰inou. Rozhodnutie je nutné
struãne odôvodniÈ. Stranám sa rozhodnutie oznámi do troch mesiacov od predloÏenia sporu CAS.
TAS /CAS
Avenue de Beaumont 2
CH-1012 Lausanne,
Tel: +41 (21) 613 50 00
Fax: +41 (21) 613 50 01
info@tas-cas.org

“

...aj dám to na FIFU, má svoje pravidlá.

V˘bor FIFA pre ‰tatút hráãov a Rozhodcovská komora FIFA
ozhodcovská komora FIFA rozhoduje
spory medzi klubmi a hráãmi t˘kajúce sa
zmluvnej stability, pracovnoprávne
spory medzi klubom a hráãom s medzinárodnou
dimenziou, a spory ohºadom tréningovej kompenzácie a mechanizmu solidarity, ak na národnej úrovni neexistuje nezávisl˘ tribunál.
V˘bor pre ‰tatút hráãov rozhoduje v prípadoch medzinárodn˘ch pracovnoprávnych sporov medzi klubom alebo zväzom a trénerom,
a v prípade sporov medzi agentom
a hráãom/klubom. V prípade kompetenãného
sporu medzi V˘borom a Rozhodcovskou komorou rozhoduje o príslu‰nosti predseda V˘boru.
Podrobnosti o príslu‰nosti t˘chto orgánov,
ako aj o kompetenciách a príslu‰nosti samosudcu v rámci t˘chto dvoch orgánov upravujú Pravidlá FIFA o ‰tatúte a prestupe hráãov. âlenov
orgánov vyberá V˘konn˘ v˘bor. V prípade
Komory, ãlenov navrhujú napolovicu hráãi
a kluby. âlenovia konajú tak, aby rozhodovali
v rozumnom ãase, náleÏite zistili skutkov˘ stav
a aby nedochádzalo k ak˘mkoºvek podozreniam
z manipulácie, ãi poru‰enia nestrannosti. Zauja-

R

tosÈ rozhodcu je moÏné namietaÈ do piatich dní
od jej zistenia, oznámenie v‰ak treba doloÏiÈ
dôkazmi.
ëal‰ie podrobnosti o konaní oboch orgánov
upravujú Pravidlá FIFA o ‰tatúte a prestupe hráãov, Pravidlá FIFA o agentoch hráãov, a osobitné Pravidlá FIFA o konaní pred Rozhodcovskou
komorou a V˘borom pre ‰tatút hráãov. Konanie
s v˘nimkou v˘nimoãn˘ch prípadov prebieha vo
·vajãiarsku, v Zürichu, v sídle FIFA.
Úãastníkmi konania sú ãlenovia FIFA, kluby,
hráãi, tréneri, organizátori zápasov alebo hráãski
agenti, priãom môÏu byÈ právne zastúpení. Ich
zástupcovia sa musia preukázaÈ plnou mocou.
Po podaní návrhu sa preddavok na trovy
konania vyÏaduje vÏdy keì rozhoduje V˘bor
a samosudca a vÏdy pred Komorou v prípadoch
t˘kajúcich sa tréningovej kompenzácie a mechanizmu solidarity, s v˘nimkou ak je hodnota
sporu niÏ‰ia ako 50.000,- CHF. Preddavok sa
vypoãítava zo základu sporovej sumy a stranám
sa vráti, ak v spore o tréningovú kompenzáciu
alebo mechanizmus solidarity prijmú návrh
Oddelenia pre ‰tatút a správu hráãov.

Maximálna celková v˘‰ka trov je 25.000,CHF, a rovnako ako preddavok závisí od hodnoty sporu. V prípade pracovnoprávnych sporov
a sporov ohºadom zmluvnej stability sa pred
Komorou trovy neplatia.
O doruãení podaného návrhu sa vystaví navrhovateºovi potvrdenie. Dotknutí úãastníci konania budú bezodkladne informovaní o zaãatí
konania. Budú vyzvaní vyjadriÈ sa v urãenej
lehote. V prípade, Ïe sa nevyjadria, rozhodne sa
vo veci kontumaãne.
Konanie prebieha zásadne v písomnej
forme. Vo v˘nimoãn˘ch prípadoch ústneho
pojednávania sa vyhotovuje písomná zápisnica o
konaní. V prípade potreby bude zabezpeãen˘
tlmoãník na náklady strany, ktorá poÏiada o jeho
zabezpeãenie.
Tvrdenia dokazuje strana, ktorá ich tvrdí.
Ako dôkazné prostriedky sa pripú‰Èajú: v˘poveì
strán, svedecká v˘poveì, listinné dôkazy, znalecké posudky a iné súvisiace dôkazy. V˘bor
a Komora môÏu tieÏ zohºadniÈ dôkazy nenavrhnuté stranami. V prípade predpokladan˘ch vysok˘ch v˘davkov spojen˘ch s vykonaním dôkazov
sa môÏe od úãastníka vyÏiadaÈ zloÏenie preddavku na úhradu t˘chto nákladov.
Pri hodnotení dôkazov platí zásada ich voºného hodnotenia. ZohºadÀuje sa tieÏ súãinnosÈ
úãastníkov, napr. nedostavenie sa na predvolanie, odmietnutie zodpovedaÈ otázky a zadrÏanie
dôkazov.
V prípade sporov t˘kajúcich sa tréningovej
kompenzácie a mechanizmu solidarity, ãi prípadov, v ktor˘ch Komora uÏ má ustálenú judikatúru, Oddelenie ‰tatútu a správy hráãov môÏe
predloÏiÈ stranám svoje stanovisko. V prípade,
Ïe do 15 dní strany nepodajú návrh na pokraãovanie v konaní pred Komorou, prezumuje sa
súhlas strán s návrhom predloÏen˘m Oddelením.
Vo V˘bore aj Komore sa rozhoduje jednoduchou väã‰inou hlasov, v prípade rovnosti hlasov
je rozhodujúcim hlas predsedu. HlasovaÈ moÏno
aj na diaºku, prostredníctvom obeÏníka.
Rozhodnutie sa vyhotovuje v písomnej
forme. V urgentn˘ch prípadoch môÏe byÈ rozhodnutie oznámené e‰te predt˘m ako bude doruãené odôvodnenie rozhodnutia (odôvodnenie
musí byÈ doruãené do 20 dní od vyhlásenia rozhodnutia). Rozhodnutie v‰ak nemusí byÈ
odôvodnené. Ak strany do 10 dní od doruãenia
nepoÏiadajú o oznámenie odôvodnenia rozhodnutia, bude sa pôvodné rozhodnutie povaÏovaÈ za
koneãné a záväzné. Rozhodnutia spojené so ‰portovou sankciou v‰ak musia byÈ odôvodnené.
Odvolací orgán voãi rozhodnutiam orgánov FIFA mal pôvodne predstavovaÈ ArbitráÏny tribunál pre futbal (ATF), ktor˘ mal byÈ

ustanoven˘ pod zá‰titou Medzinárodného súdu
pre futbalovú arbitráÏ. Tribunál v‰ak napokon
nevznikol a jeho úlohu v súãasnosti plní CAS.
Fédération Internationale
de Football Association (FIFA)
FIFA-Strasse 20
P.O. Box
8044 Zurich
Switzerland

Asociácia
profesionálnych
futbalistov
Slovenska
prostredníctvom zmluvn˘ch advokátov
svojim ãlenom ponúka
nasledujúce v˘hody:
• bezplatné právne poradenstvo
v prípade Vá‰ho ‰portového
problému
• cenovo zv˘hodnené poskytovanie
právnych sluÏieb
• ústretov˘ spôsob platby za poskytnuté
sluÏby – bez preddavkov
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FOOTBALL PLAYERS ASSOCIATION
Viete ão tieto písmená znamenajú?
EFPA. Asociácia b˘val˘ch európskych hráãov, partner FIFPro.
Prezident:

Mr. Ramon Alfonseda

âestn˘ prezident:

Mr. Michelle Platini

âestn˘ ãlenovia:

Mr. Jose Montilla, prezident katalánskej vlády
Mr. Jordi Hereu, starosta mesta Barcelona
Mr. Gilberto Madaíl, prezident portugalského futbalového zväzu
Mr. Giancarlo Abete, prezident talianskeho futbalového zväzu
Mr. Alfredo di Stéfano
Mr. Joan Laporta
Mr. Pep Guardiola

A

sociácia profesionálnych futbalistov Slovenska rozhodla, Ïe bude vyvíjaÈ aktivity smerom
k na‰im b˘val˘m hráãom tak, aby neboli poz˘van˘ do debát v ãesk˘ch médiách a u nás niã. Aby
sa nezabudlo na úspech na‰ich slovensk˘ch hráãov na ME 1976. Aby sme na‰ich váÏen˘ch hráãov dotiahli na úroveÀ, akú si zaslúÏia. Aby sme rozpracovali spoluprácu s Nadáciou internacionálov pána
Ladislava Petrá‰a na úroveÀ, kde budeme o t˘chto hráãoch informovaÈ, aby neupadli do zabudnutia a aby
sa im dostalo aj po skonãení ich kariéry ocenenia. Samostatnú sekciu pripravujeme s ich videami na
na‰om webe. V na‰om magazíne chceme tieÏ uverejÀovaÈ profil hráãov, ktor˘ sa zaslúÏili o na‰u históriu.
TakÏe kontrolná otázka:

Kto, ako jeden z iba troch hráãov na svete
strelil futbalovému tímu Brazílie 3 góly?

Jozef ADAMEC
Ernest Willimowski, Jozef Adamec a Paolo Rossi
DÀa 26. februára 2012 oslávi 70 rokov.
GRATULUJEME!

Kto hral v rozlúãkovom zápase Leva Ja‰ina
v muÏstve v˘beru sveta v Moskve 2.5.1971?

Ladislav KUNA
DÀa 4. marca 2012 oslávi 65 rokov.
GRATULUJEME!

UEFA EURO 2012 TM
„TANGO 12“
IN·PIROVANÁ KULTOV¯M DIZAJNOM TANGO,
VYROBENÁ PRE MODERN¯ FUTBAL
SpoloãnosÈ adidas uviedla oficiálnu zápasovú loptu
pre Majstrovstvá Európy
vo futbale UEFA EURO 2012TM
SpoloãnosÈ adidas a asociácia UEFA uviedli
dÀa 2. decembra 2011 oficiálnu zápasovú loptu
pre Majstrovstvá Európy vo futbale UEFA
EURO 2012™ – adidas „Tango 12“. Túto loptu
odhalil na javisku b˘val˘ ukrajinsk˘ olympijsk˘ víÈaz v skoku o Ïrdi Sergej Bubka poãas
rozlosovania kvalifikovan˘ch tímov na
Majstrovstvá Európy vo futbale UEFA
EURO 2012™.
Lopta adidas Tango 12 je zaloÏená
na klasickom dizajne Tango, ktor˘
bol pouÏit˘ na zaãiatku 80. rokov na
Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta vo futbale.
V modernej interpretácii
dizajnu nájdeme farebn˘
obrys in‰pirovan˘ vlajkami dvoch organizátorsk˘ch krajín – Poºska a
Ukrajiny. V dizajne
Tango sú v‰tepené aj tri
zákazkové grafiky na slávu
ozdobného umenia rezania
papiera, ktoré sú tradíciou v
obidvoch organizátorsk˘ch
krajinách. Spoloãne poukazujú
na základné ãrty futbalu: jednotu, súperenie a zanietenie.
„Lopta adidas Tango 12 je
zaloÏená na kultovom dizajne,
ktor˘ poznajú hráãi a futbaloví
fanú‰ikovia po celom svete a
je úÏasné vidieÈ, ako kreatívne bol tento dizajn
interpretovan˘ aj pre ‰ampionát UEFA EURO
2012,” poznamenal David Taylor, v˘konn˘ riaditeº spoloãnosti UEFA Events SA.
Dizajn lopty adidas Tango 12 dopæÀa séria
trojuholníkov˘ch panelov, ktoré sú tepelne spájané, aby mala lopta vo vzduchu presnú a stabilnú dráhu. KaÏd˘ panel lopty pokr˘va zdrsnená
‰truktúra, ktorá umocÀuje kontakt kopaãky s

loptou a zlep‰uje kontrolu nad loptou. Pod vonkaj‰ím plá‰Èom lopty je tkaná kostra a nová du‰a,
ktoré lep‰ie zadrÏiavajú vzduch a menej vstrebávajú vodu.
Loptu adidas Tango 12 sme vyvíjali dva roky
a podstúpila dva prísne druhy testov – kvalitatívne herné testy, ktoré vykonávali
hráãi, federácie a kluby z profesionálneho
i amatérskeho futbalu a kvantitatívne
laboratórne testy –, ktoré stanovili, Ïe
lopta adidas Tango 12 spæÀa a prekraãuje v‰etky normy platné pre oficiálnu
hernú loptu podºa Schválen˘ch ‰tandardov FIFA. T˘mto sa stala
najtestovanej‰ou loptou, akú
kedy firma adidas vyrobila.
V˘konn˘ riaditeº spoloãnosti adidas Group Herbert Hainer sa vyjadril
takto: „Lopta adidas
Tango 12 v sebe spája
mnoho rokov futbalovej
tradície a rozsiahle testovanie hráãmi i v laboratóriu, ãím sa stáva najtestovanej‰ou loptou, akú
kedy firma adidas vyrobila.”
Lopta adidas Tango 12
je jedenástou oficiálnou
hernou loptou vyrobenou pre ‰ampionát
UEFA EURO™ a vychádza z bohatej histórie
v˘voja futbalov˘ch lôpt vo firme adidas, ktorá sa
zaãala v roku 1963. Odvtedy boli navrhnuté pre
Majstrovstvá Európy vo futbale tri dizajny in‰pirované návrhom Tango – v roku 1980 to bol
dizajn Tango River Plate, v roku 1984 Tango
Mundial a v roku 1988 Tango Europa – ãiÏe adidas Tango 12 je v histórii ‰tvrt˘m dizajnom
tohto druhu.
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JUDr. Patrik Príbelsk˘, PhD. pracuje ako sudca Okresného súdu
v Trnave. V minulosti pracoval ako prokurátor. ZároveÀ od roku 2000
pôsobí na katedre ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. V odbornej i publikaãnej ãinnosti sa venuje problematike ústavného a trestného práva, je spoluautorom viacer˘ch publikácií.

FAUL
ALEBO TRESTN¯ âIN?
APFS: Pri ‰porte môÏe prísÈ a skutoãne niekedy i prichádza k rôznym zraneniam, teda i k
následkom na zdraví ‰portovca. MôÏe v tak˘chto prípadoch prísÈ k aplikácii trestnoprávnej
zodpovednosti? Ak˘ je vzÈah medzi ‰portom
a trestn˘m právom vôbec?
JUDr. Príbelsk˘: VzÈah práva a ‰portu, tak ako
vzÈah in˘ch sociálnych systémov, môÏe nadobúdaÈ a v praxi tieÏ nadobúda rôzne dimenzie.
Veºmi roz‰íren˘m a bohuÏiaº nesprávnym je
názor, Ïe právo i ‰port sú samostatné subsystémy
a Ïe ‰port je natoºko spoloãensky pozitívnym
faktorom ºudskej existencie, Ïe by právo do neho
nemalo zasahovaÈ. V tejto súvislosti sa hovorí o
tzv. teórii autonómie ‰portu. Tomuto názoru
treba jednoznaãne oponovaÈ t˘m, Ïe právo jednoducho nemôÏe byÈ nev‰ímavé voãi v˘sledkom
a následkom ‰portovej ãinnosti, a to predov‰etk˘m voãi následkom negatívnym. ªudské ãinnosti, medzi ktoré patrí i ãinnosÈ ‰portová, totiÏ
nemôÏu byÈ vyÀaté z regulácie právom, a to ani
trestn˘m.
APFS: Aká je teda reakcia právnej praxe na
‰portové úrazy?
JUDr. Príbelsk˘: Na vzÈah ‰portu a práva reagovala v minulosti právna prax i teória rôzne,
zjednodu‰ene by sa v‰ak dalo povedaÈ Ïe veºmi
nejednoznaãne. Urãitá ãasÈ názorov vychádzala
z presvedãenia, Ïe ‰portov˘ úraz môÏe byÈ
posudzovan˘ ako trestn˘ ãin, priãom na v˘kon
‰portovej ãinnosti sa vzÈahuje teória prípustného
rizika. Objavili sa i názory, Ïe ‰portová ãinnosÈ
je anomália uznávaná spoloãnosÈou s existenciou minimálnej miery spoloãenskej nebezpeãnosti a ‰portovca moÏno trestne stíhaÈ len pri evidentnom vyboãení zo ‰portov˘ch pravidiel. Vyskytli sa i názory, Ïe ‰portové úrazy treba rie‰iÈ
„pod pokrievkou“ telov˘chovy, teda Ïe vyvode-

nie zodpovednosti spadá do kompetencie ‰portov˘ch orgánov a uplatnenie prostriedkov trestného práva je vylúãené.
APFS: Od ãoho teda závisí posúdenie otázky, ãi
pri ‰porte môÏe prísÈ k naplneniu skutkovej
podstaty trestného ãinu?
JUDr. Príbelsk˘: Veºmi dôleÏit˘m je posúdenie
v˘znamu pojmu ‰portového pravidla. ·portové
pravidlo je ‰pecifick˘m druhom normy, ktorá
reguluje správanie sa osôb, ktoré sa zúãastÀujú
‰portovej ãinnosti urãitého druhu. Má za úlohu
jednak zabezpeãiÈ v˘kon ‰portovej ãinnosti tak,
aby mali úãastníci pri zápolení v zásade rovnaké
‰ance, aby zostali zachované charakteristické
a ‰pecifické prvky urãitého druhu ‰portu poãas
snaÏenia sa o v˘sledok a jednak, aby zbytoãne
nedochádzalo k po‰kodeniam zdravia úãastníkov ‰portovej disciplíny a k in˘m ‰kodám. Aj
poru‰enie ‰portového pravidla je, rovnako ako
poru‰enie právnej normy, v zásade sankcionované. Na rozdiel od právnej normy, sankcia nie je
ukladaná orgánom verejnej moci, teda neexistuje v tomto smere ‰tátne donútenie podrobiÈ sa jej.
·portové pravidlo je teda kategóriou sub species, jeho zachovávanie sa uplatÀuje v oblasti
konkrétneho druhu ‰portu. DôleÏitou je i vyrie‰enie otázky, ãi má ‰portové pravidlo povahu
právne relevantnej disciplinárnej normy, ktorej
poru‰enie zakladá disciplinárnu zodpovednosÈ
a ãi teda poru‰enie ‰portového pravidla moÏno
povaÏovaÈ za disciplinárny delikt. V súvislosti
s uplatÀovaním zodpovednosti v ‰porte sa
v masmédiách ãasto hovorí o „disciplinárnom
postihu“ ‰portovcov. ·portové pravidlo teda ako
také nemoÏno z pohºadu práva povaÏovaÈ za disciplinárnu normu a preto jeho poru‰enie nemoÏno povaÏovaÈ za disciplinárny delikt, pretoÏe nie
je vo vzÈahu k plneniu právnych povinností. Ide

21

22

teda o mimoprávne pravidlo chovania. Posúdenie, ãi poru‰enie ‰portovej regule moÏno alebo
nemoÏno povaÏovaÈ za disciplinárny delikt nie je
samoúãelné, ale v prípade ‰portového úrazu má
v˘znam pre urãit˘ postup v trestnom konaní –
napríklad pre postúpenie veci ãi pre zastavenie
trestného stíhania zo strany prokurátora.
Ani Trestn˘ zákon, Obãiansky zákonník, ani
ostatné právne predpisy aplikujúce sa v prípade
náhrady ‰kody v‰ak neobsahujú tak˘to normatívny odkaz. Napriek tomu, Ïe z hºadiska práva
nemá ‰portová regula normatívny charakter, nie
je jej obsah bez v˘znamu vo vzÈahu k uplatneniu
právnej zodpovednosti. Platn˘ Obãiansky
zákonník totiÏ v § 415 ukladá kaÏdému povinnosÈ poãínaÈ si tak, aby nedochádzalo ku ‰kodám
na zdraví, majetku, prírode a Ïivotnom prostredí.
Táto povinnosÈ je povinosÈou právnou a má
generálny charakter , jej nedodrÏanie predstavuje protiprávne konanie a je pre kaÏdého úãastníka povinnosÈou urãit˘m spôsobom sa chovaÈ.
Poru‰enie konkrétneho ‰portového pravidla
v priamej súvislosti s poru‰ením uvedenej
povinnosti môÏe nadobudnúÈ charakter poru‰enia právnej normy a vyvolaÈ uplatnenie prostriedkov právnej zodpovednosti. Napríklad podºa
jedného z rozhodnutí Najvy‰‰ieho súdu âR pravidlá chovania pre lyÏiarov, vydané Medzinárodnou lyÏiarskou federáciou FIS, nie sú v‰eobecne záväzn˘m právnym predpisom, av‰ak pre
lyÏiarov na zjazdovej trati sú záväzné bez ohºadu na to, ãi sú prameÀom práva alebo nie a ich
poru‰enie predstavuje poru‰enie právnej povinnosti predchádzaÈ vzniku ‰kôd. Najvy‰‰í súd âR
tu stavia povinnosÈ dodrÏiavaÈ ‰portové pravidlo
na roveÀ povinnosti predchádzaÈ vzniku ‰kôd,
ãím len rozvíja a dopæÀa predchádzajúcu judikatúru. Zo star‰ej federálnej judikatúry vypl˘va, Ïe
nedodrÏanie pravidiel ‰portovej hry (napr. futbalu)spoãívajúce v pouÏití pravidlami nedovoleného (zakázaného) spôsobu hry, je nutné posúdiÈ
ako jednanie odporujúce povinnosti poãínaÈ si
tak, aby nedochádzalo ku ‰kode na zdraví.
APFS: MoÏno v˘kon ‰portovej ãinnosti povaÏovaÈ za okolnosÈ vyluãujúcu protiprávnosÈ?
JUDr. Príbelsk˘: Trestné právo povaÏuje za
súdne trestn˘ delikt ãin protiprávny, ktor˘ je
zároveÀ sociálne ‰kodliv˘. Predstavitelia teórie
trestného práva hmotného sa zhodujú v názore,
Ïe ‰portovú ãinnosÈ v súvislosti so vznikom úrazov, ktoré za normálnych okolností napæÀajú
znaky niektorej skutkovej podstaty trestného
ãinu proti Ïivotu a zdraviu, moÏno povaÏovaÈ za
jednu z okolností vyluãujúcu protiprávnosÈ
a t˘m i trestnoprávnu zodpovednosÈ. V zásade
okolnosti vyluãujúce protiprávnosÈ spôsobujú,

Ïe ãin ktor˘ je svojimi rysmi podobn˘ trestnému
ãinu, nevykazuje potrebnú mieru protisociálnosti a preto nie je trestn˘m ãinom. Jedná sa o ãiny
dovolené, ktoré nenapæÀajú znaky príslu‰nej
skutkovej podstaty, práve pre absenciu znaku
nedovolenosti. V˘konu práva sa blíÏi v˘kon
dovolenej ãinnosti, s ktorou je spravidla spojené
urãité riziko (obyãajne pre Ïivot a zdravie ºudí
alebo pre cudzí majetok). T˘m, Ïe právny poriadok takúto ãinnosÈ pripú‰Èa, prejavuje súhlas
s nutnou mierou nebezpeãenstva, ktorá je spojená s takouto ãinnosÈou a to preto, lebo takéto
nebezpeãenstvo je vyváÏené záujmom spoloãnosti. Ak sa pritom neprekroãí dovolená miera
rizika nejde o trestn˘ ãin aj keì dôjde k poruche.
Podobne je tomu i pri vykonávaní ‰portu, s ktor˘m je tieÏ niekedy spojené nebezpeãenstvo pre
zdravie ºudí. MoÏno povedaÈ, Ïe európska právna teória i prax sa snaÏí vylúãiÈ trestnú zodpovednosÈ v ‰pecifick˘ch prípadoch ‰portového
úrazu prostredníctvom in‰titútu dovoleného rizika, súhlasu po‰kodeného, alebo dovoleného
v˘konu práva, priãom existujúce názory sú
veºmi rôznorodé. Názory predstaviteºov slovenskej právnej teórie i praxe sú tieÏ rozmanité,
zjednocujú sa v‰ak v závere, Ïe v˘kon ‰portovej
ãinnosti by v tomto prípade mal predstavovaÈ
okolnosÈ vyluãujúcu protiprávnosÈ. Pozitívna
právna úprava v Trestnom zákone ã. 300/2005
Z.z., v znení noviel (ìalej i „TZ“) pozná niekoºko okolností vyluãujúcich protiprávnosÈ ãinu.
Sú to krajná núdza, nutná obrana, oprávnené
pouÏitie zbrane, dovolené riziko, v˘kon práva
a povinnosti a plnenie úlohy agenta. Zo v‰etk˘ch
uveden˘ch by do úvahy pripadalo na ‰portovú
problematiku vyuÏitie troch, a to dovoleného
rizika, súhlasu po‰kodeného a v˘konu práva
a povinnosti.
Podstatou dovoleného rizika podºa § 27 platného Trestného zákona, ako okolnosti vyluãujúcej protiprávnosÈ, je právna aprobácia nebezpeãného konania v oblasti v˘roby a v˘skumu.
V trestnom práve hmotnom sa síce pripú‰Èa analógia in v prospech páchateºa, av‰ak dovolené
riziko je kon‰truované ‰pecificky úzko. Táto
okolnosÈ vyluãujúca protiprávnosÈ sa teda t˘ka
len ãinností v oblasti v˘roby a v˘skumu, nie
in˘ch ºudsk˘ch ãinností. Jej pouÏitie na v˘kon
‰portovej ãinnosti sa preto nejaví ako vhodné.
APFS: Bolo by moÏné trestnosÈ ‰portového
úrazu vylúãiÈ pomocou teórie súhlasu po‰kodeného so zranením?
JUDr. Príbelsk˘: Nepochybne, najmä pri
kolektívnych ‰portoch jednotliví ‰portovci minimálne konkludentne súhlasia s prípadn˘m zranením, ktoré v priebehu hry môÏe nastaÈ. Súhlas

po‰kodeného podºa § 29 ods.1 TZ vyluãuje protiprávnosÈ ãinu, ak bol vykonan˘ s predchádzajúcim súhlasom po‰kodenej osoby. Zákon v‰ak
zároveÀ kladie podmienku, Ïe tento ãin nemôÏe
smerovaÈ voãi Ïivotu a zdraviu po‰kodeného.
Sám zákonodarca tak vyluãuje jeho aplikáciu na
v˘kon ‰portovej ãinnosti, pretoÏe pri jej v˘kone
vznikajú práve následky na Ïivote a zdraví
po‰kodenej osoby. Z toho vypl˘va, Ïe sám ‰portovec nemôÏe daÈ úãasÈou v urãitej ‰portovej disciplíne súhlas s prípadn˘m moÏn˘m po‰kodením
svojho zdravia.
V súvislosti s v˘konom práva a povinnosti
v‰ak platn˘ Trestn˘ zákon v § 28 vyluãuje, aby
bol trestn˘m ãinom v˘kon práva alebo povinnosti, vypl˘vajúcich zo v‰eobecne záväzného
právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo

iného orgánu verejnej moci, z plnenia pracovn˘ch ãi in˘ch úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje v‰eobecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza. ZároveÀ stanovuje podmienku, aby spôsob v˘konu práv a povinností
neodporoval v‰eobecne záväznému právnemu
predpisu. KeìÏe v prípade ‰portovej ãinnosti
‰portovec (ãi uÏ profesionálny alebo amatérsky)
vykonáva ‰tátom aprobovanú a dokonca podporovanú ãinnosÈ, s ktorou sa spája riziko vzniku
poruchy na ºudskom zdraví a Ïivote, je moÏné
v˘kon ‰portovej ãinnosti prostredníctvom analógie v prospech páchateºa povaÏovaÈ za v˘kon
práva a teda za okolnosÈ vyluãujúcu jej protiprávnosÈ a t˘m i trestnosÈ. Samozrejme, pri jej
v˘kone musia byÈ dodrÏané urãité zákonné
medze.
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Radi by sme odprezentovali na‰ich partnerov, ktorí nám pomohli fungovaÈ ìalej.

Generálny partenr APFS

www.bmw.sk

Hlavní partneri APFS

ESM

YZAMER
YZA

Reklamní partneri APFS

Veľkoobchod s náradím
spol. s r. o.

ëakujeme na‰im partnerom,
ktorí nás podporili.

5 KROKOV
AKO ZABRÁNIË POKLESU V¯KONNOSTI

K

aÏd˘ ‰portovec v urãitom období svojej
kariéry zaÏíva pokles v˘konnosti, alebo
v˘konnostnú stagnáciu. Niekedy je táto
stagnácia v˘konnosti krátkodobá, ale vo viacer˘ch prípadoch trvá dlh‰ie obdobie – niekedy
i roky. V tomto mini ãlánku budem diskutovaÈ
o charakteristikách poklesu v˘konnosti, ako ich
rozpoznaÈ a ako zmeniÈ svoj mentálny postoj za
úãelom zv˘‰enia ‰portovej v˘konnosti. Tento
ãlánok je ideálny pre ‰portovcov, ktorí sa chcú
nauãiÈ ako zostaÈ motivovaní i v situáciách, kedy
do‰lo k stagnácii v˘konnosti.
Ak˘ je tu rozdiel medzi poklesom v˘konnosti a
stagnáciou?
Pokles je samozrejme zníÏenie v˘konnostnej
krivky. Tu by som nehodnotil 1 zl˘ v˘kon, alebo
súÈaÏ ako pokles v˘konnosti. Niekoºko mesaãné
problémy uÏ môÏeme nazvaÈ ako pokles v˘konnosti. Stagnácia je naopak situácia, kedy nedochádza ku Ïiadnemu zlep‰eniu, alebo minimálnemu zlep‰eniu po dobu niekoºko mesiacov. Toto
je veºmi ãasté v ‰portoch, ktoré vyÏadujú intenzívnu fyzickú prípravu - silové ‰porty, vytrvalostné
‰porty atì. Najlep‰ie miesto kde zaãaÈ , ão sa t˘ka
zistenia, ãi je pokles, alebo stagnácia, je pozrieÈ
sa na va‰e fyzické a mentálne charakteristiky.
Nie v‰etky v˘konnostné poklesy a stagnácie sú
dané len mentálnymi faktormi. Napr. zmena trénera a zmena mechaniky, techniky, môÏe viesÈ
k poklesu v˘konnosti a stagnácii. Na druhej strane to môÏe viesÈ aj k tomu, Ïe si prestanete veriÈ
v novú techniku. ëal‰ím príkladom môÏe byÈ
napr. návrat po zranení, ktor˘ môÏe viesÈ k fyzick˘m obmedzeniam a poklesu v˘konnosti.
TakÏe, ako pracovaÈ so situáciou, keì zistím, Ïe
mám pokles v˘konnosti, alebo stagnáciu?
Je nutné identifikovaÈ ‰pecifické mentálne
zmeny, ktoré vedú k poklesu v˘konnosti. Jedná
sa predov‰etk˘m o nízku sebadôveru, neschopnosÈ prekonaÈ mentálne bariéry, spokojnosÈ
s va‰ou v˘konnostnou úrovÀou, nedostatok
motivácie na zlep‰enie, premotivovanie, pretrénovanie, pokles viery v seba zapríãinenej t˘m,
Ïe ste nedosiahli svoje oãakávanie, frustrácia, Ïe
ste sa nezlep‰ili od minulého obdobia atì.
Tieto mentálne v˘zvy sa môÏu podieºaÈ na
tom, Ïe va‰a v˘konnosÈ poklesne, alebo stagnuje
a v koneãnom dôsledku dôjde k veºkému poklesu sebadôvery, ão je zaãiatkom dlhodobého
v˘konnostného poklesu.

Ing. Radek ·efãík

5 mentálnych typov
na zlep‰enie tejto situácie
1. Sústreìte sa na v˘kon namiesto sústredenia sa na v˘sledky
Nevenujte pozornosÈ osobn˘m ‰tatistikám
a víÈazstvám. Namiesto toho sa sústreìte na
aktuálny v˘kon t˘m, Ïe zlep‰íte napr. rutinu pred
v˘konom, technické detaily, sústredíte sa na
stratégiu atì.
2. PrestaÀte sa porovnávaÈ so súpermi
Obávate sa o to, Ïe va‰i súperi vás preskoãia,
ão sa t˘ka v˘konnosti? Koncentrujte sa na malé
zlep‰enia v oblastiach, ktoré vám nejdú a na ktor˘ch môÏete pracovaÈ denne.
3. Buìte konzistentn˘, ão sa t˘ka va‰ich dlhodob˘ch cieºov.
Keì ste v situácii poklesu v˘konnosti, je
samozrejme jednoduch‰ie opustiÈ od svojich cieºov a vzdaÈ sa cieºov, pretoÏe veºmi ãasto ºudia
okolo , vás v tomto negatívnom myslení podporujú. Stále tu musíte zostaÈ zameran˘ na tieto
ciele, ão ãasto znamená byÈ trpezliv˘ a správne
namotivovan˘. âasto je nutné si tu vyberaÈ
i okolie (priatelia atì.), ktorí vás budú podporovaÈ v danej aktivite a v dosahovaní cieºov.
4. ZmeÀte tréningovú rutinu.
Sústreìte sa na svoje mentálne zlep‰enie. Veºa
‰portovcov je príli‰ fixovan˘ch na technické
detaily, technick˘ perfekcionalizmus a ãasto sú
uzavret˘ do tzv. tréningovej mentality. To môÏe
byÈ potom problém, pretoÏe nedokáÏu túto tréningovú mentalitu predaÈ v reálnej súÈaÏnej situácii.
Viacej bude povedané v MP3 nahrávkach
5. Dajte si nejak˘ ãas odpoãinok.
Veºa ‰portovcov úspe‰ne vyuÏíva tento odpoãinok na to, aby prehodnotili svoju situáciu.
Naviac im to umoÏní vrátiÈ sa do tréningu a súÈaÏe s ãistou mysºou a zotaven˘m telom.
zdroj: www.mentalcoach.
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V¯ZNAMNÉ
·PORTOVÉ IN·TITÚCIE A ORGANIZÁCIE
V SR A V ZAHRANIâÍ
Slovenská republika
Ministerstvo ‰kolstva, vedy, v˘skumu
a ‰portu SR
http://www.minedu.sk
Ministerstvo ‰kolstva, vedy, v˘skumu a ‰portu SR je ústredn˘m orgánom ‰tátnej správy pre
‰tátnu starostlivosÈ o ‰port a mládeÏ. Úlohy
ministerstva ‰kolstva v oblasti ‰portu plní Sekcia
‰tátnej starostlivosti o ‰port najmä v úsekoch:
- v˘kon ‰tátnej správy v ‰porte
- koordinácia subjektov pôsobiacich v oblasti ‰portu
- financovanie ‰portu.
Prostredníctvom priamo riadenej organizácie
Národného ‰portového centra zabezpeãuje aj
ìal‰ie prierezové úlohy ako je budovanie informaãného systému v ‰porte, koordinácie vzdelávania v ‰porte a realizuje úlohy v oblasti ‰portovej diagnostiky.
Antidopingová agentúra SR
http://www.antidoping.sk
Antidopingová agentúra SR bola zriadená
Ministerstvom ‰kolstva 1. januára 2009 v Bratislave ako príspevková organizácia, ktorej
základn˘m úãelom je zabezpeãovanie ãinností v
oblasti boja proti dopingu v ‰porte v Slovenskej
republike.
Národné ‰portové centrum
http://www.sportcenter.sk
Národné ‰portové centrum je rozpoãtová
organizácia Ministerstva ‰kolstva Slovenskej
republiky, je zriadené v súlade so zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky ã. 288/1997
Z. z. o telesnej kultúre, zabezpeãuje v‰estrannú
starostlivosÈ o vybran˘ch ‰portov˘ch reprezentantov Slovenskej republiky a vybran˘ch ‰portovo talentovan˘ch ‰portovcov. Zabezpeãuje
materiálno-technické podmienky pre tréningovú
ãinnosÈ, spolupracuje s národn˘mi ‰portov˘mi
federáciami pri zabezpeãovaní prípravy ‰portovcov, zabezpeãuje vytváranie sociálnych podmienok pre ‰portovcov zaraden˘ch do Národného
‰portového centra. Zabezpeãuje rozvoj vzdelávacích, v˘skumn˘ch, diagnostick˘ch, informaãn˘ch odborno-metodick˘ch ãinností pre potreby
‰portu v Slovenskej republike.

Slovensk˘ olympijsk˘ v˘bor
http://www.olympic.sk
SOV riadi olympijské hnutie v Slovenskej
republike a má postavenie a oprávnenie národného olympijského v˘boru podºa Olympijskej
charty a v súlade s Àou. SOV bol uznan˘ za
národn˘ olympijsk˘ v˘bor Slovenskej republiky
rozhodnutím Medzinárodného olympijského
v˘boru (MOV) na jeho 101. zasadnutí 24. septembra 1993. Platné Stanovy SOV, ktoré
vychádzajú z pravidiel Olympijskej charty a sú v
súlade s Àou, definujú jeho postavenie ako samostatnej, nezávislej a nepolitickej právnickej
osoby s pôsobnosÈou na celom území Slovenskej
republiky.
Olympijské hnutie na Slovensku tvoria
národné ‰portové zväzy, ktor˘ch ‰porty sú zaradené do programu Hier olympiády a zimn˘ch
olympijsk˘ch hier, ‰portovci, ktor˘ch záujmy sú
základn˘m cieºom ãinnosti SOV, rozhodcovia,
tréneri a iní pracovníci v ‰porte. Olympijské
hnutie takisto tvoria ìal‰ie ‰portové zväzy, organizácie a in‰titúcie uznané a prijaté SOV.
Konfederácia ‰portov˘ch zväzov
http://www.sport-fed.sk
K·Z poskytuje pre svojich ãlenov nasledovné
sluÏby:
- správa personalistiky,
- správa ekonomiky,
- správa agendy o ‰portovo talentovanej mládeÏi,
- lobing vo vládnych orgánoch,
- spolupráca so stre‰n˘mi organizáciami
v zahraniãí
Slovensk˘ futbalov˘ zväz
http://www.futbalsfz.sk
Slovensk˘ futbalov˘ zväz, zaloÏen˘ v roku
1938, je so svojimi 427 102 ãlenmi najväã‰ou
organizáciou na Slovensku. V rámci svojich
‰truktúr zabezpeãuje pravidelnú ‰portovú aktivitu
desaÈtisícov prevaÏne mlad˘ch ºudí. KaÏd˘ t˘ÏdeÀ sa v mestách a obciach koná cca. 5.000 súÈaÏn˘ch stretnutí. Slovensk˘ futbalov˘ zväz je obãianskym ‰portov˘m zdruÏením s právnou subjektivitou, ktoré dobrovoºne vytvorili futbalové
kluby, pôsobiace na území Slovenskej republiky.

Únia ligov˘ch klubov
http://www.futbalsfz.sk
DÀa 2. februára 2009 zaloÏili zástupcovia
profesionálnych klubov na ustanovujúcom
zasadnutí v Senci Úniu ligov˘ch klubov, vytvorili 21-ãlenné Prezídium a zvolili 8-ãlenn˘

V˘konn˘ v˘bor. Únia predstavuje vlastnú autonómnu organizáciu futbalov˘ch klubov s právnou subjektivitou a vnútornou ‰truktúrou tak,
ako to predpokladajú príslu‰né ustanovenia Stanov Slovenského futbalového zväzu.

Zahraniãné in‰titúcie a organizácie
Medzinárodn˘ olympijsk˘ v˘bor (IOC)
http://www.olympic.org
IOC je najvy‰‰ím predstaviteºom olympijského
hnutia. UmoÏÀuje spoluprácu medzi národn˘mi
olympijsk˘mi v˘bormi, medzinárodn˘mi ‰portov˘mi federáciami, ‰portovcami, organizaãn˘mi
v˘bormi pre prípravu Olympijsk˘ch hier, sponzormi, mediálnymi partnermi, a organizáciami OSN.
·portov˘ arbitráÏny súd (CAS-TAS)
http://www.tas-cas.org
CAS bol vytvoren˘ Medzinárodn˘m olympijsk˘m v˘borom (MOV) v roku 1983. Namiesto MOV ho v‰ak financuje Medzinárodná rada
pre ‰portovú arbitráÏ (ICAS), aby sa predi‰lo
podozreniam zo závislosti na MOV.
Je ‰pecializovan˘m arbitráÏnym (rozhodcovsk˘m) súdom, najvy‰‰ím rozhodcovsk˘m orgánom pre ‰port. Bol vytvoren˘ podºa ‰vajãiarskeho práva (sídli v Lausanne vo ·vajãiarsku) a
voãi jeho rozhodnutiu sa moÏno z vymedzen˘ch
dôvodov odvolaÈ na ‰vajãiarsky najvy‰‰í súd
(federálny tribunál). Okrem arbitráÏí ponúka aj
rozhodovanie v odvolacom konaní proti rozhodnutiam orgánov ‰portov˘ch asociácií, mediaãné
(sprostredkovacie) konanie a v prípade potreby
vypracúva tieÏ odborné posudky.
Od ãias olympijsk˘ch hier v Atlante (1996)
pôsobí tieÏ prostredníctvom ad hoc tribunálov na
v‰etk˘ch letn˘ch aj zimn˘ch olympijsk˘ch hrách.
FIFA
http://www.fifa.com
FIFA je zdruÏením vytvoren˘m podºa ‰vajãiarskeho práva v roku 1904, so sídlom v Zürichu.
ZdruÏuje národné futbalové zväzy. V súãasnosti
má 208 ãlensk˘ch organizácií. Pre uºahãenie
spolupráce medzi ãlensk˘mi organizáciami sú
tieto rozãlenené do konfederácií podºa jednotliv˘ch kontinentov: AFC v Ázii, CAF v Afrike,
CONCACAF v Severnej, strednej Amerike a
Karibiku, CONMEBOL v Latinskej Amerike,
UEFA v Európe a OFC v Oceánii.
UEFA
http://www.uefa.com
UEFA je jednou z futbalov˘ch konfederácií,
zdruÏujúcou európske národné futbalové zväzy.

Bola vytvorená vo ·vajãiarsku, v Bazileji v roku
1954, s cieºom podpory jednoty a solidarity
medzi európskymi národn˘mi futbalov˘mi zväzmi. V súãasnosti zdruÏuje 53 zväzov.
FIFPro
http://www.fifpro.org
FIFPro je celosvetovou zastupiteºskou organizáciou profesionálnych futbalistov. Celkovo
zdruÏuje asi 50.000 futbalistov. Funguje od roku
1965, a v súãasnosti zdruÏuje 43 ãlenov, 8 kandidátov na ãlenstvo a 5 pozorovateºov. APFS sa
tieÏ uchádza o ãlenstvo vo FIFPro.
Európska klubová asociácia
http://www.ecaeurope.com
ECA zdruÏuje európske kluby a nahradila
organizácie Skupina G14 a Európske klubové
fórum, ktoré boli rozpustené v roku 2008. V
januári 2008 bola ECA uznaná zo strany FIFA aj
UEFA. Zastupuje 197 klubov zo v‰etk˘ch 53
ãlensk˘ch zväzov UEFA. Podieºa sa aj na sociálnom dialógu v rámci Európskej únie v odborovej komisii pre profesionálny futbal.
ZdruÏenie európskych líg profesionálneho
futbalu
http://www.epfl-europeanleagues.com
EPFL zastupuje na európskej úrovni záujmy
líg (tie sú organizáciami klubov obdobne ako
hráãi majú svoje organizácie, napr. na Slovensku
APFS). EPFL spolupracuje s FIFA, UEFA, a
podobne ako ECA je tieÏ ãlenom odborovej
komisie európskeho sociálneho dialógu pre profesionálny futbal.
Svetová antidopingová agentúra WADA
http://www.wada-ama.org
WADA bola zaloÏená v roku 1999 ako nezávislá medzinárodná agentúra financovaná medzinárodn˘m ‰portov˘m hnutím aj vládami. Jej
cieºmi sú vedeck˘ v˘skum, vzdelávanie, boj
proti dopingu a monitorovanie dodrÏiavania svetového antidopingového kódexu. Podobne ako
iné ‰portové organizácie je aj WADA zdruÏením
vytvoren˘m podºa ‰vajãiarskeho práva a sídli v
Lausanne.
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âO DODAË NA ZÁVER...?

D

ruhé ãíslo máme za sebou. Verím, Ïe Vám prinieslo znovu viaceré nové informácie a roz‰írilo
nové obzory. Samozrejme je to iba zaãiatok.
Ale, ako sa hovorí, najÈaÏ‰ie je zaãaÈ...Zaãali sme. PokraãovaÈ...? Pokraãujeme.
Veì predsa neskonãíme pri prvom ãísle. A hlavne, keì je toºko otázok otvoren˘ch.

TakÏe napríklad:
Viete ão musí obsahovaÈ Va‰a zmluva s managerom? Viete, kto sú manageri s licenciou FIFA?
V ìaº‰om ãísle podrobne rozoberieme Vás a managerov.
Rozoberieme aj Va‰e zmluvy z ohºadu na vami uzatvorené poistné zmluvy. Alebo ste spokojn˘, keì
Vám klub skráti odmenu a poisÈovÀa Vám niã nevyplatí?
A jedna z najdôleÏite‰ích udalostí od ná‰ho vzniku.

Zaãiatkom februára 2012
bude na pôde Sloveského futbalového zväzu

na‰a prvá tlaãová beseda
Pozvali sme:
prezidenta Slovenského futbalového zväzu pána Jána Kováãika
generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu pána Jozefa Klimenta
prezidenta Únie ligov˘ch klubov pána Du‰ana Tittela
zástupcu ministerstva ‰kolstva, vedy a v˘skum u SR
generálneho sekretára FIFPro pána Theo von Seggelena
zástupcov âeskej asociácie fotbalov˘ch hráãú pána Karla Poborského a Dr. Markéty Haindlovej
prezidenta sbskej hráãskej asociácie pána Mirka Polednicu
prezidenta poºskej hráãskej asociácie pána Mareka Pietu
prezidenta maìarskej hráãskej asociácie pána dr.Gábora Horvátha
prezidenta slovinskej hráãskej asociácie pána Dejana Stefanoviãa
zástupcov klubov, ktorí prejavili záujem
a
na‰ich vzácnych zástupcov reklamn˘ch podporovateºov,
bez ktor˘ch by na‰e fungovanie bolo nemysliteºné.

Záznam z tlaãovej konferencie nájdete na

www.apfs.sk
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